
          
 

UBND HUYỆN CÁT HẢI            HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM  
 

 
THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI 

THIẾT KẾ LOGO VÀ SLOGAN DU LỊCH CÁT BÀ 
 
 
 I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI 

Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và Slogan du lịch Cát Bà nhằm lựa chọn biểu 
tượng du lịch thể hiện rõ nét nhất chiến lược phát triển, sức hấp dẫn, tiềm năng lợi thế của 
du lịch Cát Bà nhằm lựa chọn phương án tốt nhất, phù hợp nhất với diện mạo, tầm vóc 
của du lịch Cát Bà; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, xây dựng Cát Bà trở 
thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế. 
 
 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 
 1. Đối tượng dự thi: 
 -Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân từ 18 tuổi trở lên ở trong nước và 
quốc tế có đủ tư cách pháp nhân. 
 -Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi này không được 
tham dự cuộc thi. 
 2. Hồ sơ dự thi bao gồm: 
 - Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu Phần Phụ lục): 1 bản. Nếu là cá nhân dự thi, cần có 
chữ ký của cá nhân tham dự. Nếu là cơ quan, tổ chức dự thi cần có chữ ký của người chịu 
trách nhiệm và dấu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 
 - Sản phẩm dự thi, bao gồm:   
 (1). Mẫu thiết kế (xem chi tiết mục III/2). (7 bản) 
 (2). Thuyết minh mô tả ý tưởng đi kèm mẫu thiết kế không quá 1000 từ. (7 bản) 
 (3) Tài liệu bổ sung theo yêu cầu nếu sau khi chấm sơ khảo, được chọn vào chung 
khảo.  
 Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ và mô tả sản phẩm là tiếng Việt. 
 3. Thời gian tổ chức Cuộc thi  

3.1. Phát động cuộc thi: 



- Lễ phát động sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội vào tháng 12/2015.  

- Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện sau: 
+ Cổng thông tin thành phần của huyện Cát Hải.  
+ Website của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 
+ Website của Tạp chí Kiến trúc. 
+ Một số website chuyên ngành Mỹ thuật (Tạp chí Mỹ thuật, Diễn đàn Văn nghệ, 

v.v.).  
+ Các trang báo điện tử của các báo xã hội (Báo Hà Nội mới, Báo Tiền Phong, Báo 

Kinh tế Đô thị, Báo Xây dựng, Báo Đại đoàn kết, Báo Văn hoá, v.v.) 
3.2. Thời gian nhận hồ sơ : Từ 05/01/2016 – 05/2/2016.  
3.3. Thời gian công bố: Các tác phẩm vào vòng chung khảo, triển lãm: 29/2/2016.  
3.4. Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tác phẩm dự thi: 
- Cơ quan hướng dẫn trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thi:  
- Trung tâm Truyền thông Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam  
- Điện thoại: (04) 39 412 205  
- Email:	  cuocthilogocatba@gmail.com	   
Mọi thắc mắc về Cuộc thi xin vui lòng liên hệ : Ms. Hà – Điện thoại : 0913569559 

– 04.39412205. 
3.5. Nộp hồ sơ tác phẩm dự thi: 
- Thời gian:  Hạn cuối nộp hồ sơ tác phẩm dự thi vào lúc 11 giờ, ngày 5/2/2016  

tính theo dấu bưu điện. 
-Địa chỉ nộp: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 23 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội.  
3.6. Kiểm tra hồ sơ: 
Ban Tổ chức sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tác phẩm dự thi. 
3.7. Công bố kết quả và trao giải thưởng: 
-Các tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo sẽ được trưng bày triển lãm tại Cát Bà 

trong tháng 3/2016 để lấy ý kiến cộng đồng xã hội.  
-Tháng 4/2016 Ban Tổ chức sẽ tổ chức chấm vòng chung khảo và công bố kết quả 

đoạt giải sau thời gian triển lãm.  
- Ban Tổ chức sẽ lập các thủ tục công nhận, ra quyết định công bố tác phẩm đoạt 

giải. 
- Lễ trao giải được tổ chức trang trọng tại Cát Bà với sự tham dự và trực tiếp trao 

giải của Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Huyện uỷ, UBND huyện Cát Hải, Hội Kiến trúc 
sư Việt Nam và các ban ngành liên quan.   

   
 III. SẢN PHẨM DỰ THI  
 1. Sản phẩm dự thi 



 - Tác phẩm dự thi: Một bộ mẫu thiết kế (như mục III.2) được coi là một tác phẩm dự 
thi. 
 - Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia dự thi với số lượng tối đa 10 
tác phẩm, mỗi cá nhân tối đa 5 tác phẩm dự thi. Các mẫu thiết kế đều phải đi kèm bản 
Thuyết minh ý tưởng (không quá 1000 từ). Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng 
tranh chấp bản quyền tác giả; chưa được sử dụng hoặc xuất hiện trên bất kỳ phương tiện 
thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước; chưa gửi tham dự cuộc thi nào. Ban tổ 
chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi không đến được Ban Tổ chức do các lỗi kỹ 
thuật. Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi. 
 2. Yêu cầu về mẫu thiết kế: 
 - Được in hoặc thể hiện trên một mặt trang A4 (21cm x 29.7cm) nền trắng, không 
dòng kẻ. Trong trang A4 trình bày logo lớn in màu đặt ở chính giữa, phía trên, logo nhỏ in 
đen trắng đặt ở bên phải, phía dưới. Logo lớn (màu) có kích thước (dài/rộng) không quá 
15 cm; logo nhỏ (đen/trắng) có kích thước(dài/rộng) không quá 3cm. Không ghi bất kỳ ký 
hiệu nào khác ngoài 2 mẫu thiết kế trên. 
 - Các phần của bài thiết kế phải rõ ràng, dễ nhận diện; các khoảng trống giữa các 
phần của logo phải được thể hiện rõ nét, cụm đồ họa đảm bảo tách rời các phần chữ viết 
(nếu có) và các phần khác không ảnh hưởng, mâu thuẫn nhau. 
 - Không trình bày phần logo đè lên hoặc bị đè bởi các phần chữ. 

- Toàn bộ bài thiết kế được xuất thành loại hình ảnh đồ họa kỹ thuật số định dạng 
*.JPG, kèm theo thông số chỉ định màu. 

 • Chế độ màu CMYK, RGB 
 • Độ phân giải 150 dpi 
 • Dung lượng file thiết kế < 5M  
 3. Các thí sinh được Ban Tổ chức chọn vào vòng Chung khảo phải bổ sung 
thêm những thành phần sau trong hồ sơ (trước ngày diễn ra Chung khảo 08 ngày): 
 + Đĩa DVD thiết kế file gốc. 
 + Logo chính thức (màu) được in 7 bản trên giấy A4 nền trắng, không dòng kẻ. Trên bài dự 
thi không ghi bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài 1 mẫu thiết kể trên. 
 + Logo phải có chỉ dẫn thiết kế chi tiết: kích thước, hình dáng, đường nét, mầu sắc, 
chữ viết. Phần nền có thể sử dụng bất kỳ màu sắc nào. Độ dày của hạt mực, các chỉ số 
màu đối với từng điểm, đường, mảng miếng phải được quy định chi tiết theo thông số kỹ 
thuật. 
 4. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi Logo và Slogan :   
 -  Thể hiện được xu hướng hướng đến tiêu chí Du lịch Xanh, bền vững và thân thiện.   
 - Thể hiện được văn hoá du lịch đặc thù của Cát Bà: rừng, núi, biển, đảo.  
  - Đạt được những yêu cầu về thiết kế như: thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng 
với công chúng thể hiện được bản sắc văn hóa Á Đông kết hợp với xu thế hiện đại và hội 
nhập (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa...). 



 - Slogan được thiết kế hài hoà với chỉnh thể của logo và thể hiện với 2 phiên bản : 1 
bản logo kèm slogan tiếng Việt, 1 bản logo kèm slogan tiếng Anh.  
 
 IV. CÁCH THỨC THAM GIA 

Gửi hồ sơ dự thi theo đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến địa chỉ liên lạc của 
Ban tổ chức. Toàn bộ hồ sơ thi sơ khảo được để trong túi hồ sơ khổ A4, phía ngoài 
ghi rõ:  Bài dự thi: “Cuộc thi thiết kế Logo Du lịch Cát Bà”. 

 Địa chỉ người nhận:  
 Hội Kiến trúc sư Việt Nam   
 Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế Logo Du lịch Cát Bà. 

23 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
 
 V. GIẢI THƯỞNG, BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TÁC PHẨM ĐOẠT 
GIẢI 
 Giải thưởng của cuộc thi bao gồm:  
 1. Giải thưởng dành cho Logo:  
 - 01 giải Nhất: Gồm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức và tiền 
thưởng kèm theo là 50 triệu đồng. 
 - 01 giải Nhì: Gồm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức và tiền 
thưởng kèm theo là 20 triệu đồng. 
 - 01 giải Ba: Gồm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức và tiền 
thưởng kèm theo là 10 triệu đồng. 
 2. Giải thưởng dành cho Slogan: 
 -01 giải nhất: Gồm giấy chứng nhận giải thưởng của ban tổ chức và tiền 
thưởng kèm theo là 20 triệu đồng. 
 - UBND huyện Cát Hải tổ chức công khai trao giải thưởng tại Cát Bà. Tiền thưởng  
được trao trực tiếp cho thí sinh có sản phẩm dự thi đoạt giải hoặc người được tác giả có 
sản phẩm dự thi đoạt giải ủy quyền nhận giải.  
 - Ban Tổ chức sẽ có văn bản chi tiết quy định mức hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn, nghỉ gửi 
đến các tác giả có tác phẩm dự thi lọt vào vòng Chung khảo và tác giả dự Lễ trao Giải.         
 2. Bản quyền tác phẩm 
 - Đối tượng dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế. 
 - Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm dự 
thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các 
tổ chức, cá nhân liên quan. 
 - Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực 
hiện theo quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ do tổ chức 
hoặc cá nhân trúng giải chịu trách nhiệm. 



 - Để rút khỏi cuộc thi, đối tượng dự thi phải thông báo với Ban tổ chức bằng cách 
gửi thư điện tử tới địa chỉ cuocthilogocatba@gmail.com 	  hoặc gửi bằng đường bưu điện 
đến địa chỉ: Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Logo Du lịch Cát Bà, Hội Kiến trúc sư 
Việt Nam, 23 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước thời gian hết hạn nộp bài thi 
của Ban tổ chức 07 ngày. Ban Tổ chức sẽ trả lời thí sinh bằng email hoặc văn bản chính 
thức để xác nhận sau khi nhận được thông tin xin rút hồ sơ của thí sinh. 
 3. Quy định về quyền sở hữu đối với những tác phẩm đoạt giải 
 - UBND huyện Cát Hải được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn 
quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những mẫu logo, Slogan đoạt giải theo mục đích của 
Huyện. 
 - UBND huyện Cát Hải có quyền sử dụng tất cả các mẫu logo dự thi cho các hoạt 
động của cuộc thi. 
 - UBND huyện Cát Hải có toàn quyền sử dụng tất cả các thành phần cấu thành của 
các tác phẩm tham dự và đã đoạt giải để được ứng dụng trong thực tế.  
 - Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các logo, Slogan tham 
gia cuộc thi này để tham gia dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác. 
 
 VI. BAN GIÁM KHẢO 
 UBND huyện Cát Hải sẽ ra Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi với 
các thành phần như sau : 

1. Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Cát Hải. 
2. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cát Hải.  
3. Đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 
4. Một số Chuyên gia mỹ thuật.  

 
 VII. DANH MỤC PHỤ LỤC ĐI KÈM 
 - Phụ lục 1: Giới thiệu chung về Du lịch Cát Bà.   
 - Phụ lục 2: Mẫu đơn đăng ký dự thi. 
  

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  
         CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÁT HẢI 

                                                                                 Phạm Văn Hà  
               (đã ký) 

 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 1 
 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ 
 

Quần đảo Cát Bà gồm 388 hòn đảo, có tọa độ 106052’-107007’ Đông, 20042’-
20054’ độ vĩ Bắc. Diện tích khoảng 300 km2. Các đảo nhỏ khác: hòn Cát Ông, hòn 
Cát Đuối, hòn Mây, hòn Quai Xanh, hòn Tai Kéo,… 

Cát Bà, còn gọi là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1.967 đảo trên 
vịnh Hạ Long. Tương truyền xưa kia trên đảo Các Bà, là hậu phương cho Các Ông 
theo Thánh Gióng đánh giặc Ân. Ở thị trấn Cát Bà hiện nay có đền Các Bà. Các 
bản đồ hành chính thời Pháp thuộc (như bản đồ năm 1938) còn ghi là Các Bà.  Như 
vậy có lẽ tên gọi các bà đã bị đọc trệch thành Cát Bà. 

Trước đây quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Bà, năm 1977 mới sát nhập với 
huyện Cát Hải thành huyện Cát Hải mới. Trước đây quần đảo thuộc tỉnh Quảng 
Yên, sau thuộc khu Hồng Quảng, đến năm 1956 mới chuyển về thành phố Hải 
Phòng. 

Quần đảo Cát Bà nằm trong vùng quần đảo đá vôi bao gồm 388 hòn đảo lớn 
nhỏ, những hòn đỏa này kéo dài tạo thành hình cánh cung và song song với cánh 
cung Đông triều. Các hòn đảo có độ cao phổ biến từ 100-150m so với mặt nước 
biển, nơi cao nhât thuộc đỉnh Cao Vọng 331m, thấp nhất là Áng Tôm, thấp hơn mặt 
nước biển từ 10-30m. Các đảo nhỏ có đầy đủ các dạng địa hình của một Karst bị 
ngập nước. Về cơ bản quần đảo Cát Bà có một dạng địa hình sau: địa hình núi đá 
vôi; địa hình đồi đá phiến; địa hình thung lung giữa núi; và địa hình bồi tụ ven biển. 

Khí hậu vùng quần đảo Cát Bà thuộc chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy 
nhiên, sự khác biệt về địa hình, mức độ ảnh hưởng của biển, lớp phủ thực bì... có 
những  ảnh hưởng đến chế độ khí hậu ở Cát Bà 

Với đặc điểm là quần đảo đá vôi, vì vậy gần như hệ thống sông suối trên các 
đảo, kể cả đảo Cát Bà không phát triển. Những dòng chảy tạm thời chỉ xuất hiện 
trong cơn mưa và ngừng ngay sau khi tạnh mưa. Trên một số đảo nhỏ hoặc ven đảo 
lớn Cát Bà, nơi có nứt gãy kiến tạo chạy qua có xuất hiện "nước xuất lộ" với dung 
lượng từ vài lít đến vài chục lít mỗi ngày. Nguồn nước xuất lộ lớn nhất ở suối 
Thuồng Luồng có lưu lượng trung bình 5 lít/s (mùa mưa 7,5 lít/s, mùa khô 2,5 
lít/s). Cát Bà có các túi nước ngầm, nguồn gốc thấm đọng từ nước mưa (đã khai 



thác 6 giếng khoan, trữ lượng khoảng 1.500 - 2.000m3/ngày, mức độ khai thác cho 
phép khoảng 1.000m3/ ngày. 

Thủy triều có tính nhật triều rõ ràng (trong một ngày đêm có 1 lần nước lớn 
và 1 lần nước ròng), biên độ cực đại gần 4m. Do ảnh hưởng của địa hình nên 
thường chậm pha hơn Hòn Dấu đến 30 phút 

Sóng vùng Cát Bà thường nhỏ, chủ yếu theo hướng Đông Bắc và Đông Nam. 
Trung bình 0,5 - 1m. Lớn nhất có thể đạt tới 2,8m. Độ mặn nước biển từ 0,93% 
(mùa hè) đến 3,11% (mùa đông). 

Nhìn chung, điều kiện khí tượng thủy văn bao gồm cả thủy văn biển ở đây 
thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và dịch vụ du lịch của quần đảo Cát Bà. Trong 
tương lai có thể Cát Bà và vịnh Hạ Long sẽ trở thành vùng kinh tế du lịch và môi 
trường phát triển mạnh nhất, có tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 

Dân số đảo Cát Bà tính đến năm 2014 là khoảng 30.200 người. 

Dân cư phân bố không đồng đều với mật độ bình quân các xã vùng đệm: 132 
người/km2, mật độ này thấp hơn so với mật độ bình quân của huyện Cát Hải là 283 
người/km2. Mật độ cao nhất là Thị trấn Cát Bà với 5.752 người/km2 và thấp nhất là 
xã Việt Hải 07 người/km2.  

Trong cơ cấu lao động, ngành du lịch dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất 
khoảng 68% và khẳng định là ngành kinh tế chủ đạo của huyện. Tốc độ tăng trưởng 
du lịch 5 năm 2010-2015 đạt 6,6%/năm. Số lượng khách du lịch bình quân đạt gần 
1,4 triệu lượt/năm. Năm 2014 đón phục vụ hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch. Trong 
đó có hơn 300 ngàn lượt khách du lịch quốc tế. Kế hoạch đến năm 2020 đón phục 
vụ hơn 2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 650 ngàn lượt khách quốc tế.  

2. Nguồn lực cho phát triển du lịch 

Lợi thế về vị trí địa lý tạo cho Hải Phòng và Cát Hải nói chung, quần đảo Cát 
Bà nói riêng tài nguyên vị thế quan trọng cho phát triển du lịch. 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trong của “Tam giác tăng trưởng du 
lịch”: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đối với phát triển du lịch ở khu vực phía 
Bắc nói chung và vùng Đồng bằng sông Hồng - Duyên hải Đông Bắc nói riêng. 
Như vậy, có thể thấy Cát Bà sẽ đóng vai trò “Cửa đến” bằng đường biển từ Hà Nội 



- trung tâm du lịch và là trung tâm phân phối khách khu vực phía Bắc  đến vùng di 
sản thiên nhiên ở Duyên hải Đông Bắc. 

Đối với chiến lược phát triển khu vực mà trọng tâm là hợp tác ASEAN - 
Trung Quốc với việc phát triển “Hai hành lang kinh tế” mà trọng tâm là thương 
mại, du lịch là Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Nam 
Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, quần đảo Cát Bà cũng đóng 
vai trò tương tự. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên chủ yếu ở Cát Bà bao gồm: 

Hệ sinh thái đa dạng 

Cát Bà là một Vườn quốc gia đặc biệt, với sự hội tụ của nhiều hệ sinh thái 
(HST) khác nhau: HST rừng thường xanh trên núi đá vôi, HST rừng ngập nước trên 
núi cao, HST rừng ngập mặn vùng duyên hải Đông Bắc, HST vùng biển với các rạn 
san hô gần bờ, hệ thống hang động. 

Tài nguyên sinh học có tính đại diện cho 3 hệ sinh thái nhiệt đới cận chí 
tuyến điển hình. Bao gồm hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi, hệ sinh 
thái rừng ngập mặn, và hệ sinh thái rạn san hô.  

Theo kết quả khảo sát xây dựng Hồ sơ Di sản và Quy hoạch VQG Cát Bà 
năm 2013 đã ghi nhận VQG là nơi sinh sống của hơn 3.800 loài động, thực vật 
khác nhau, trong số đó thực vật trên cạn là 1.588 loài thực vật bậc cao có mạch 
(thuộc 850 chi,187 họ, 5 ngành) với 81 loài được xếp vào nhóm nguy cấp, quý 
hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007, Sách Đỏ Thế giới và Danh mục các loài sinh 
vật cần được bảo vệ tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP; và 343 loài động vật trên cạn 
(58 loài thú, 205 loài chim, 55 loài bò sát, 25 loài ếch nhái) với 25 loài quý hiếm 
được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và 24 loài cần được bảo vệ theo Nghị định 
32/2006/NĐ-CP. Tiêu biểu trong số đó là Voọc Cát Bà (Voọc đầu trắng), Sơn 
dương (Than), Thạch sùng mí Cát Bà, v.v. Tuế Hạ Long (Cycas trôpphylla), Chò 
đãi (Annamocarya chinensis), Kim giao (Podocarpus fleuryi), Lát hoa (Chukrasia 
tanbularis), v.v. 

Ngoài ra, sinh vật biển ở quần đảo Cát Bà phong phú và đa dạng vào bậc 
nhất của các vùng biển đảo ở phía Bắc Việt Nam, đây không chỉ là nơi lưu giữ và 
phát tán nguồn gen lớn của Vịnh Bắc Bộ mà còn có nhiều loài quý hiếm. Theo kết 
quả điều tra cập nhật của Viện Tài nguyên và Môi trường biển hiện ở vùng biển 
quần đảo Cát Bà đã xác định 177 loài thuộc lớp san hô (trong đó bộ san hô cứng 



Scleractinia 166 loài thuộc 13 họ và 11 loài san hô khác thuộc các bộ san hô bò 
Stolonifera, san hô mềm Alcyonaria, san hô sừng Gorgonacea); 31 loài thực vật 
phát triển. Khu hệ động vật đáy ở vùng dưới triều bao gồm 340 loài đáy mềm thuộc 
186 giống, 84 họ thuộc 4 ngành (thân mềm (Mollusca) có 162 loài, 77 giống, 45 
họ, chiếm 47,7%; Giun đốt (Annelida)với lớp giun nhiều tơ (Polychaeta)có 115 
loài, 73 giống, 24 họ chiếm 33,8%; Ngành chân đốt (Arthropoda) với lớp giáp xác 
(Crustacea) có 52 loài, 31 giống, 15 họ, chiếm 15,3%; Ngành da gai 
(Achinodermata) có 11 loài, 10 giống, 5 họ chiếm 3,2%). Thực vật phù du và tảo 
sống đáy có 400 loài và dưới loài, 105 chi, 38 họ thuộc 7 lớp tảo, chiếm ưu thế là 
tảo Silic (Bacillariophyceae) có 222 loài, 59 chi; tiếp đó là lớp tảo giáp 
(Dinophyceae) với 164 loài, 36 chi. Các lớp còn lại có số loài từ 1-5 loài; Động vật 
phù du có 131 loài, 60 giống, 47 họ, 7 bộ, 5 ngành, trong đó nhóm Copepoda có tỷ 
lệ loài lớn nhất là 80,7%. Trong số các loài quý hiếm biển được IUCN xếp hạng có 
19 loài san hô và 3 loài rùa biển và 1 loài thú biển. Các loài Rùa da (Dermochelys 
coriacea), Đồi mồi (Eretmochelys imbricata) được xếp vào nhóm các loài cực kỳ 
nguy cấp (CR) trước năm 1985 xuất hiện nhiều ở vùng biển Cát Bà nhưng nay rất ít 
gặp.   

Với sự phong phú về hệ sinh thái, đa dạng về loài đã tạo cho VQG Cát Bà có 
một tiềm năng lớn cho việc phát triển du lịch sinh thái.  

Cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn: Vườn quốc gia Cát Bà không chỉ hấp dẫn 
du khách bởi sự  phong phú của các hệ sinh thái, đa dạng sinh học với rất nhiều loài 
động thực vật quý hiếm, mà còn thu hút khách tham quan trong và ngoài nước cả 
về cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu mà thiên nhiên đã ban tặng. 

Biển và bãi biển: Hệ thống các bãi biển ở quần đảo Cát Bà có tới hơn 130 
bãi tắm, trong đó có trên 30 bãi biển có thể khai thác cho hoạt động du lịch. Các bãi 
biển ở Cát Bà tuy không lớn song rất đẹp, nước biển trong xanh, cát trắng mịn có 
thể khai thác để tắm biển hoặc xây dựng các khu nghỉ dưỡng biển. Tiêu biểu phải 
kể đến là các bãi biển: Cát Cò (1,2,3), Cát Dứa, Cát Tiên,  Tùng Thu, Ba Trái Đào, 
Vạn Bội, v.v. 

Hệ thống đảo núi đá vôi độc đáo: Quần đảo Cát Bà, ngoài đảo chính (đảo 
Cát Bà) còn có 367 hòn đảo nhỏ khác với nhiều hình thù riêng tạo cảnh quan độc 
đáo, sinh cảnh độc đáo, rất hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Các cụm đảo tiêu biểu 
như vịnh Lan Hạ, vùng vịnh Việt Hải, khu đảo Vạn Bội…Quần đảo Cát Bà là nơi 
có các cấu trúc Tùng, Áng trong hệ thống các đảo. Đây được xem là những điểm 



cảnh quan - sinh thái đặc biệt, tạo sức hấp dẫn rất riêng mà ở vịnh Hạ Long không 
thể có. 

Hệ thống hang động: Quần đảo Cát Bà được hình thành bởi vận động kiến 
tạo vỏ trái đất và sự nâng lên hạ xuống của mực nước biển hàng triệu năm trước 
đây. Theo các nhà địa chất học thì quần đảo Cát Bà có địa hình karster (đá vôi), với 
nhiều hang động kỳ thú như động Quả Vàng, động Thiên Long, động Trung Trang, 
hang Vẹm, v.v…  

Hệ thống suối và hồ nước: Vườn quốc gia Cát Bà có hệ thống suối nổi tiếng 
như: Suối Thuồng Luồng (xã Trân Châu), suối Trung Trang, suối Treo Cơm (khu 
Đồng Cỏ). Theo kết quả điều tra ban đầu ở khu vực Xuân Đám có tiềm năng nước 
suối nóng rất có giá trị để phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh. Ngoài 
ra, VQG Cát Bà có hồ nước thiên nhiên trên núi đá vôi (Ao Ếch), diện tích khoảng 
trên 3,6 ha, nước có quanh năm với độ sâu trên dưới 30 cm. Đặc biệt ở quần đảo 
Cát Bà có nhiều áng (hồ nước tự nhiên trên biển hoặc vùng ven biển) như áng Bèo, 
áng Bợ, áng Thảm, áng Vẹm, v.v… tạo nên HST đặc thù với cảnh quan đẹp hấp 
dẫn du lịch. 

Ngoài các tài nguyên du lịch tự nhiên, trên quần đảo còn có nhiều giá trị tài 
nguyên du lịch nhân văn. 

Cát Bà là khu vực có sự định cư từ lâu đời của cư dân. Trải qua thời gian, 
quá trình tương tác giữa thiên nhiên và con người đã tạo ra những đặc trưng văn 
hóa độc đáo liên quan đến đời sống của con người ở nơi đây.  

Trên quần đảo Cát Bà lưu giữu bảo tồn được nhiều các di tích văn hóa, lịch 
sử và khảo cổ như: Di chỉ Cái Bèo, Đền Hiền Hào, Hang Quân Y, Đình Hoàng 
Châu, di chỉ thành cổ Cát Đồn… 

Bên cạnh các di tích, nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc với những 
giá trị đặc trưng của cư dân miền biển cũng còn được lưu truyền, điển hình là lễ hội 
Đền Hiền Hào (hay còn gọi là lễ hội đền Mẫu Bà); lễ hội đua thuyền 21 tháng 
Giêng thị trấn Cát Hải (lễ hội cầu ngư); lễ hội Xa Mã-Đình làng Hoàng Châu để 
cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống người dân bình an, sung túc. Phần hội ở đây 
rất sôi động với nhiều hoạt động như xa mã kéo ngựa thờ, kéo co, chọi gà, v.v. 
Khách du lịch cũng có thể tham gia để thương thức cảm giác khác lạ từ lễ hội này. 
Đặc biệt là Lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, ngày 
truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà hàng năm vào 



dịp 31/3 với hàng chục sự kiện được tổ chức long trọng thu hút hàng ngàn lượt 
khách du lịch như: Hội đua thuyền Rồng trên biển, giải bóng đá, giải bóng chuyền, 
Lễ cầu ngư ra quân vụ cá Nam-thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; biểu diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp… 

Cát Bà có các sản phẩm đặc trưng và những món ẩm thực địa phương hấp 
dẫn như: gỏi cá thác, canh chua cá hồng, đặc biệt có tu hài nướng trên bếp than. 
Ngoài ra Cát Bà còn hấp dẫn bởi các món ăn từ biển vừa dân dã và bổ dưỡng như: 
cá Song, cá Hồng, Tu hài, Ghẹ, Cua, Bàn mai, Sam, Bề Bề (hay còn gọi là Bọ ngựa 
biển)... 

Việc nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch của một điểm đến là 
rất quan trọng làm cơ sở cho việc định hướng phát triển hệ thống sản phẩm du lịch 
tương ứng, đặc biệt là các sản phẩm du lịch đặc thù góp phần tạo nên sức cạnh 
tranh của điểm đến. Đứng từ góc độ này, cần xem xét những giá trị tài nguyên du 
lịch chủ yếu tạo nên sự khác biệt với các điểm đến du lịch biển - đảo ở Việt Nam, 
đặc biệt so với du lịch Hạ Long. 

- Tài nguyên du lịch tiêu biểu của quần đảo Cát Bà tạo nên sự khác biệt lớn 
ngay cả với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long chính là giá trị sinh thái mang 
tính toàn cầu. Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới năm 2004, được Thủ tướng chính phủ công nhận là Di tích danh lam 
thắng cảnh quốc gia đặc biệt năm 2013. Không phải ngẫu nhiên mà ở đây có VQG 
Cát Bà, khu bảo tồn biển Cát Bà nơi còn bảo tồn được nhiều HST đặc sắc và nhiều 
loài sinh vật quý hiếm không chỉ có tên trong Sách đỏ Việt Nam mà còn trong Sách 
đỏ Thế giới. Tiêu biểu phải kể đến là loài Voọc Cát Bà. 

Quần đảo Cát Bà cũng là nơi duy nhất ở vùng Duyên hải Đông Bắc hiện còn 
bảo tồn được HST rừng ngập mặn và HST san hô khá phát triển rất có giá trị hấp 
dẫn du lịch. Đây cũng là nơi có HST đất ngập nước trên địa hình núi đá vôi rất độc 
đáo mà chỉ có thể tìm thấy ở Ba Bể (Bắc Kạn) - một trong 20 hồ nước tự nhiên trên 
địa hình núi đá trên toàn thế giới. Ngoài ra, HST Tùng, Áng được xem là những giá 
trị tài nguyên du lịch rất đặc biệt và rất riêng ở quần đảo Cát Bà. 

Những giá trị đặc biệt này còn được nâng lên bởi tính nguyên sơ, còn ít bị tác 
động bởi các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đây là yếu tố hấp dẫn rất lớn để 
du khách đến với Cát Bà hiện tại cũng như trong tương lai. Đây cũng là giá trị tài 
nguyên du lịch cốt lõi của quần đảo Cát Bà đang được đề xuất UNESCO công nhận 
là Di sản thiên nhiên thế giới và là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nên sức cạnh 



tranh rất lớn của du lịch Cát Bà, thậm chí cạnh tranh với cả du lịch Hạ Long hiện 
nay vốn được phát triển chủ yếu dựa trên giá trị cảnh quan và địa chất đã được 
UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2000 và 2004. 

- Cảnh quan và đặc điểm địa chất địa mạo được xem là giá trị hấp du lịch có 
tầm quan trọng thứ hai sau giá trị về sinh thái. Có thể khẳng định là về mặt tự nhiên 
thì vùng biển - đảo Hạ Long và Cát Bà là một thể thống nhất được tạo bởi các hoạt 
động địa chất cách đây hàng triệu năm và chính vì vậy những giá trị cảnh quan và 
đặc điểm địa chất địa mạo vùng biển - đảo ở khu vực quần đảo Cát Bà hoàn toàn có 
thể sánh với những giá trị cảnh quan của vùng vịnh Hạ Long. Thực tế đã chứng 
minh nhận định này khi phần lớn các tour du lịch tham quan cảnh quan vịnh Hạ 
Long đều đưa khách đến với vịnh Lan Hạ (Cát Bà) hoặc hệ thống các đảo ở vùng 
Đông Bắc, đảo lớn Cát Bà. Hiện nay vịnh Lan Hạ được xem là nơi có cảnh quan 
biển đảo hấp dẫn nhất không chỉ của quần đảo Cát Bà mà còn cả dải ven biển Đông 
Bắc bao gồm cả vịnh Hạ Long. 

- Đảo có diện tích tự nhiên lớn thứ 2 ở Việt Nam và là đảo lớn nhất ở vùng 
biển ven bờ phía Bắc, nơi còn bảo tồn được nhiều giá trị sinh hoạt truyền thống của 
cộng đồng dân cư. Đây được xem là những giá trị vừa hữu hình, vừa vô hình tạo 
nên sức hấp dẫn rất riêng của Cát Bà. Các cộng đồng dân cư ở Việt Hải, Gia Luận, 
Phù Long, Xuân Đám, v.v. và làng chài - nuôi trồng thủy sản Bến Bèo là những 
điểm đến trải nghiệm các giá trị văn hóa và lối sống truyền thống của người dân 
bản địa rất hấp dẫn khách du lịch khi đến với Đảo ngọc Cát Bà. 

- Các đảo nhỏ nơi có bãi biển và không gian riêng tư ở vùng nước ven đảo 
chính Cát Bà: Đây được xem là những giá trị tài nguyên khá đặc biệt của Cát Bà có 
thể được khai thác để tạo ra các sản phẩm du lịch cao cấp để du khách có cơ hội tự 
khám phá, trải nghiệm các giá trị tự nhiên trong không gian rất riêng tư. Đây là 
những giá trị mà ngay ở vịnh Hạ Long cũng rất khó có được. 

Tuy nhiên, những giá trị trên về tài nguyên du lịch Cát Bà hiện đang đứng 
trước nguy cơ làm suy giảm bởi tác động của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, 
trước hết là phát triển nuôi trồng thủy sản; phát triển đô thị và tiềm tàng là tác động 
của sự phát triển khu kinh tế - cảng biển Lạch Huyện và tác động của biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng. 

Bên cạnh đó việc khai thác các giá trị tài nguyên du lịch đặc sắc trên của Cát 
Bà cũng bị ảnh hưởng bởi tính mùa vụ, bởi đặc điểm khí hậu ở khu vực phía Bắc. 



Việc nhận biết các giá trị đặc biệt về tài nguyên du lịch cũng như những yếu 
tố tác động và khả năng khai thác là cơ sở để có phương án khai thác hợp lý và hiệu 
quả tiềm năng tài nguyên du lịch hết sức có giá trị ở khu vực này. 

Ngoài tiềm năng tài nguyên du lịch, những yếu tố khác tạo nên nguồn lực 
cho phát triển du lịch Cát Bà bao gồm: Hệ thống hạ tầng và nguồn lao động. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng huyện Cát Hải nói chung và trên quần đảo Cát Bà 
nói riêng được cải thiện đáng kể trong những năm qua. Các dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng kể từ năm 1990 đến nay đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, như các 
dự án xây dựng đường điện lưới quốc gia 35KV ra đảo Cát Hải (1991), ra đảo Cát 
Bà (1998); Hiện nay, đường điện 110KV đang được triển khai thay thế cho đường 
điện 110KV; dự án đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Hải - Cát Bà (hoàn thành 
tháng 4/2002); dự án cấp nước thị trấn Cát Bà (lấy nước từ Khe Sâu xã Trân Châu); 
dự án án hồ nước tại xã Trân Châu (hoàn thành năm 2014), dự án hồ nước xã Xuân 
Đám và xã Phù Long (đang thi công), dự án làm đường và hồ, trạm xử lý nước thải 
Tùng Dinh - thị trấn Cát Bà; dự án xây dựng tuyến đường du lịch Gia Luận - Cát 
Cò 3 và nhiều dự án du lịch khác đang được triển khai...Đặc biệt là 03 dự án công 
trình quốc gia: Đường ô tô Tân Vũ-Cát Hải, cầu Đình Vũ – Cát Hải, cảng cửa ngõ 
quốc tế Lạch huyện đang được triển khai thi công và theo kế hoạch sẽ đưa vào hoạt 
động năm 2017 sẽ tạo đà cho huyện đảo cất cánh trở thành trung tâm “Du lịch-Dịch 
vụ cảng biển” văn minh, hiện đại trong thời gian tới. 

Đánh giá chung về nguồn lực cho phát triển du lịch 

Những lợi thế chủ yếu về nguồn lực phát triển du lịch ở Cát Bà  gồm: 

- Du lịch Cát Bà được xác định là ngành kinh tế trọng tâm chủ đạo của địa 
phương và là ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cát Hải 
cũng như TP. Hải Phòng. 

 - Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định Cát Bà là một phần của khu du lịch tổng 
hợp quốc gia Hạ Long - Cát Bà, nằm trong địa bàn trọng điểm du lịch. Chính vì vậy 
du lịch Cát Bà sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu tiên và đó chính là một trong 
những nguồn lực du lịch quan trọng để phát triển du lịch Cát Bà trong giai đoạn 
phát triển mới. 

- Tháng 12 năm 2014, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định 
số 2732/QĐ-UBND Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững 



quần đảo Cát bà đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050”. Đây là quy hoạch hết sức 
quan trọng để thu hút các nhà đầu tư đến với Cát Bà. 

- Nằm ở vị trí cửa ngõ đường biển của vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng 
và khu vực phía Bắc nói chung và vị trí “Cửa đến” các dòng khách du lịch trên 
tuyến du lịch quốc gia và khu vực nối Hà Nội với Hải Phòng - Quảng Ninh, du lịch 
Cát Bà sẽ có nhiều cơ hội để phát triển các dịch vụ du lịch bên cạnh phát triển các 
sản phẩm du lịch của mình. Đây là lợi thế rất lớn mà không phải điểm đến du lịch 
nào ở khu vực phía Bắc có được. 

 - Quần đảo Cát Bà với 388 hòn đảo lớn nhỏ là nơi hội tụ nhiều tiềm năng du 
lịch đặc sắc, đặc biệt là tiềm năng du lịch tự nhiên. Với đặc điểm tự nhiên, bản thân 
Cát Bà là một phần không thể tách rời Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã 
được UNESCO hai lần công nhận về giá trị cảnh quan - thẩm mĩ và giá trị địa chất 
địa mạo. Hơn thế nữa, quần đảo Cát Bà còn mang trong mình nhiều giá trị có tính 
toàn cầu về sinh thái và đa dạng sinh học. Chính vì vậy mà quần đảo Cát Bà là nơi 
duy nhất ở Việt Nam hội tụ được 03 “danh hiệu” quốc gia và quốc tế là VQG, Khu 
bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển với giá trị cốt lõi về sinh thái biển đảo và đa 
dạng sinh học. Ngoài các giá trị đặc biệt về tài nguyên du lịch tự nhiên, Cát Bà còn 
nhiều giá trị về tài nguyên du lịch nhân văn với nhiều di chỉ khảo cổ (di chỉ thành 
nhà Mạc, di chỉ Cái Bèo) thuộc nền văn hóa Hạ Long, nền văn hóa tham gia vào 
buổi đầu dựng nước của các vua Hùng; nhiều di tích lịch sử văn hóa; nhiều lễ hội 
văn hóa và nếp sống truyền thống của người dân địa phương. 

 Người dân huyện đảo cần cù lao động, chất phác, hồn hậu, đoàn kết, mến 
khách, an ninh trật tự luôn được giữ vững cùng với môi trường sinh thái trong lành 
cũng là thương hiệu, là lợi thế tiềm năng để Cát Bà đã và đang thực sự trở thành 
điểm đến an toàn, thân thiện của du khách. 

 Những tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú này cho phép phát triển 
nhiều loại hình/sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc biệt du lịch sinh thái, du lịch thể thao 
mạo hiểm, du lịch cộng đồng vốn đang được du khách rất ưu chuộng. 

 Mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế trong bước đầu phát triển du lịch, 
tuy nhiên về cơ bản những giá trị tài nguyên, môi trường, văn hóa trên quần đảo 
vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Cùng với ý chí, quyết tâm cao của Đảng bộ, 
chính quyền, quân và dân huyện đảo, có thể khẳng định đây là những yếu tố quan 
trọng để đảm bảo cho những bước phát triển bền vững với những sản phẩm du lịch 
hấp dẫn, cạnh tranh cho du lịch Cát Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 



       PHỤ LỤC 2 
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THIẾT KẾ LOGO  

DU LỊCH CÁT BÀ 
 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO DU LỊCH CÁT BÀ 
 
Tên cá nhân/tổ chức tham gia dự thi : 
………………………………………….......…….................................. 
Số CMND/Số hộ chiếu/Số ĐKKD: 
……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 
Ngày cấp:……………  Nơi cấp……………. 
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Điện thoại:  NR…………………….CQ………………………Mobile …………………… 
Địa chỉ email:…………………………………………………………………………… 
 
Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo đây: 
- Mẫu thiết kế logo (07 bản) 
- Bản mô tả ý tưởng (không quá 1000 từ, số lượng 07 bản) 
Sau khi nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi, tôi (chúng tôi) xin tham gia cuộc thi thiết kế Logo 
Du lịch Cát Bà. Tôi (chúng tôi) cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được quy 
định trong Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành. 
 
Xin trân trọng cảm ơn! 

……………., ngày…….tháng….. năm…..  
         Cá nhân/Tổ chức viết đơn 

 

 

 


